
At lære er at ville  
befri sin ensomhed 
at stå ved åndens kilde 
og ydmygt knæle ned 
at spejle sig i tider 
der sov på kildens bund 
mens nye bølger skrider 
som  tegn mod hånd og mund 
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Når jeres barn starter i sko-
le, har det allerede lært en 
masse — ting vi bygger vide-
re på i det daglige arbejde 
på skolen. I kan hjælpe jeres 
barn med at få bedre forud-
sætninger for at klare sig 
godt i faglige sammenhæn-
ge. Det kan I bla. gøre ved 
at tænke dansk og matema-
tik ind i  hverdagen der-
hjemme. Det opleves oftest 
som sjovt for børnene, og I 
vil samtidig i højere grad 
kunne følge med i jeres 
barns faglige udvikling. Det 
lyder måske umiddelbart 

svært,, men i virkeligheden 
handler det mest af alt om 
sund fornuft. Vi har derfor 
valgt at lave denne folder 
der kan hjælpe jer lidt på 
vej. Det er ikke meningen, 
at man skal følge fiffene sla-
visk, men derimod se dem 
som inspiration til at lave 
sine egne frodige fif. Vig-
tigst af alt er, at det er sjovt 
både for barnet og jer som 
forældre.  
  
 Venlig hilsen 
           Lærerne ved 
           Tandslet Friskole 



Femten frodige fif 

Leg med sproget 
!"Fortæl selv og lyt til dit barns historier 
!"Fortæl selv og lyt til dit barns vittigheder 
!"Lær rim og remser udenad 
!"Digt nye rim og remser sammen med barnet 
!"”Smag på” lyde i bogstaver ord og sætninger  

Læs højt 
!"Lad også dit barn læse 

højt for dig – hjælp uden 
at rette 

!"Læs bøger der er filmati-
seret, se filmen og snak 
om ligheder og forskelle 

Spil 
!"Lotto, krydsord  
!"Computerspil  
!"Lav selv ordkort med: familiens 

navne, livretter, kæledyr  
!"Lav selv billedlotteri med tilhø-

rende ordkort  
!"Spil kortspil og lad barnet give 

kort og tælle point. Spil f.eks. 31 
og 500  

!"Leg med terninger og lad barnet 
tælle øjne og lægge terninger 
sammen. Spil f.eks. yatzy  

!"I spil er der samtidig et socialt 
aspekt i at lære at vente til det 
bliver ens tur, og følge med i 
hvad de andre laver  

Lyt 
!"Grib barnets sproglige 

udspil og gå videre 
med det  
– uden at rette  

Læs forskelligt 
!"Tegneserier, bla-

de og aviser  
!"Skilte og rekla-

mer  
!"Gade og forret-

ningsnavne  
!"Undertekster i 

TV  

Lyt til bøg
!"Tag en b

i køkkene

Skriv 
!"Huske- og øn
!"Invitationer  
!"Postkort og b
!"Ord og fortæ

tegninger  
!"Familiedagb
!"Feriedagbog

klip og tegni
!"Madopskrifte

Klokken/kalender 
!"Snak om hvad klokken er. Kig på forskellige ure  
!"Snak om månedernes navne og hvilke årstider, 

de hører til. Snak om vejret, begivenheder 
m.m., der hører til månederne/årstiderne  

!"Tag tid på forskellige ting – hold vejret, løb 
rundt om huset, stå på et ben mm.  

I køkkenet 
!"Snak om liter, deciliter, gram, kilo m.m., når I lave
!"Del æbler, rugbrødsskiver, pizza m.m. i halve og 
!"Vej sukker, mel osv.  
!"Mål spiseskeer, teskeer, deciliter osv.  

Tal med dit barn 
!"Om hvordan bogstaver og lyde passer sammen 
!"Om ords betydning 
!"Om bogstaver 

er 
båndoptager med 
et og på biltur  

nskesedler  
 
breve  

ællinger på børnenes 

bog med tegninger  
g med fotografier, ud-
inger  
er  

Mønstre 
!"Tegn mønstre på 

papir. Lav mønstre 
med kridt på asfalt 
eller fliser  

!"Lav mønstre med 
små ting, som f.eks. 
tændstikker og sten  

er mad sammen 
kvarte og snak om delene  

På køreturen 
!"Snak om afstande – meter, 

millimeter, centimeter, 
kilometer 

!"Tæl forskellige ting på tu-
ren. F.eks. røde biler, post-
kasser, cyklister mm.  

Tal om tal 
!"Leg med tallene – 

tæl til 10, til 100… 
Tæl baglæns  

!"Leg med at sige 
store tal  

!"Leg med de gode 
venner – to tal, der 
giver 10  

!"Leg med tællerem-
ser, f.eks. 10-20-30, 
2-4-6  

Dele med hinanden 
!"Del f.eks. en pakke rosiner el. lign. med 

barnet. Tæl og fordel, så I får lige mange 
!"Del andre ting, f.eks. mønter, vingummi-

er, sokker, farvekridt m.fl. 

Vis interesse for bøger 
!"Gå på biblioteket  
!"Spørg til de bøger barnet har lånt på skolen  
!"Snak om bøger og blade  


